Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 11 december 2017.

Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Henri Baelde, Francine Vermeersch,
Jacques Borgenon, Fernande Vanaudenhove, Frans Alaert , Aimè Derycke,
Sonja Sterckx, leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Ghislain Alaert, Marc Van Nieuwenhove, Irène Vanreepingen, Paul
Demel, Agnes Cools, Carina Ricour, Nadine Devos, Ilse Dehenau, Jeanine Huys, Lisette
Hofmans.
Afwezig, Annie Meulenijser, Geneviève Roosens, Michel Durant, Leopold Dierickx.
Agenda
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 25 september 2017
Het verslag van de Algemene Vergadering van 25 september 2017 wordt goedgekeurd.
Seniorenacademie
Door te weinig inschrijvingen is de nieuwe cursus Kunst en Cultuur die gepland was in
november niet kunnen doorgaan.
Er start een nieuwe cursus ICT tablet op woensdag 31 januari 2018.
Evaluatie Lifestyle 50+ beurs 06 en 07/10/2017
Schatting van ongeveer 1000 bezoekers tijdens de twee dagen.
Gezellige sfeer voor jong en oud.
De exposanten waren heel positief over de organisatie en de accommodatie.
Sommigen hebben goed verkocht.
De reacties van de bezoekers waren in het algemeen positief.
Duidelijke communicatie op voorhand (brief, mails, programmafolder).
Enkele opmerkingen:
Parking was beperkt.
Voordrachten niet genoeg afgeroepen in de zaal.
Weinig aanbod qua eetgelegenheid. Geen broodjes genoeg.
Valbus CM stond wat verloren op de parking.
Geen volk naar de standhouders in de tent. Beter de tent aansluiten aan de ingang van de
sporthal.
De spinning was te luidruchtig. Volgende keer de spinning in de tent laten doorgaan.
De standhouder van de wafels kon niet volgen met bakken. Beter de wafels elektrisch
bakken in de kantine.

De Lifestyle beurs heeft 7.406,55 € gekost. Het budget van de gemeente was 6000€. Door
de inkomsten van de sponsoring 2950€ hebben we alles kunnen bekostigen. Er is dus een
overschot van 1543,45€.
De actie Kom op tegen Kanker heeft 1106,38€ opgebracht:
250€ FC Herne, 205,9€ Herne Solidair en 650,48€ verkoop van de wafels.
De 3 winnende prijzen:
Ban Sabai Massage: Goossens Gina, Brusselsesteenweg 165 bus1 te 9402 Ninove.
DAV-Fotografie: Agneessens Marie, Klein Adamstraat 5 te 9500 Geraardsbergen
Vayamundo vakantiecheque: De Vos Eric, Flieterkouter 12 te 1570 Tollembeek.
Evaluatie : voordracht ‘Kunst van ouder worden’
Voordracht ‘Kunst van ouder worden’ door Lien D’Hoe (psychologe en gerontoloog),
organisatie Lokaal Multidisciplenair Netwerk Pajottenland.
De voordracht en de film ‘Still Alice’(over dementie) waren heel leerrijk en interessant.
De film was geleend van de bibliotheek.
Voorlopige jaarkalender 2018
Vrijdag 23 februari:
Uitstap Johan Verminnen.
Donderdag 26 april:
Lentefeest.
Zaterdag 30 juni:
Groot evenement in het Dominicanessenklooster.
Donderdag 5 juli:
Wandeling/E-bike fietstocht park Edingen.
Zondag 9 september:
Herne pakt uit.
Woensdag 19 september: Seniorennamiddag Bavo.
Vrijdag 21 september:
Plantjesweekend kom op tegen Kanker.
Valentijn uitstap Johan Verminnen
*Uitstap met bus : 23/02/18 om 14u ’T Vondel te Halle een optreden van ‘Johan Verminnen
65’ als thema ‘Tussen een glimlach & een traan’.
Bus en tickets zijn besteld. (50 pers.)
Prijs 22€ all-in per persoon. Betaling via het rekeningnummer van de gemeente of cash in de
gemeente bij Carine.
Opstappen :
Kerk Sint-Pieters-Kapelle
12u30
Centrum Herne
12u45
Kerk Kokejane
12u50
Kerk Herfelingen
13u10
Terug rond 18u.
Varia:
-

-

-

De boekenruilkastjes zitten overvol. Er worden boeken naast de kastjes
gedeponeerd.
Marie-Louise Devriese zal dit bespreken met de bibliothecaris en de peters en meters
die zich inzetten voor de kastjes.
In de ingang van het Dominicanessenklooster ligt een houten loopplank voor de
rolstoelgebruikers. Deze plank is heel glad bij regen en sneeuw. Aan de technische
dienst zal gevraagd worden om een antislipmat te bevestigen op de loopplank.
Jacques Borgenon vermeldt dat de gemeente positief gereageerd heeft voor het
parkeer probleem aan De Post. In het begin stonden er 6 parkeerblokken, nu nog 4
waarvan 1 tegen de muur geduwd. Jacques stelt voor om lijnen te trekken waar de
blokken moeten opstaan of andere signalisatie te plaatsen zoals reflecterende
parkeertops, vaste parkeerbeugels. Hij vindt ook dat de politie teveel tolereert en
moet sanctioneren bij het vaststellen van verkeersinbreuken. Indien er geen

-

oplossing komt tegen de volgende algemene vergadering zal er contact worden
opgenomen met de zonechef Marc Hellinckx. Marie-Louise Devriese zal dit probleem
bespreken met het schepencollege.
De schepenen meld dat er een herinrichting van het Heldenplein in de budgetten
werd opgenomen.

Datum van de volgende Algemene Vergadering
De datum van de volgende Algemene Vergadering :
maandag 22 januari 2018 om 14u00 in het Dominicanessenklooster.
De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.
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